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សេចក្ត ីបញ្ជាក្់ អំពព
ី ត
័ ៌មាន ននការជួលផ្ទះ
ឈ្មោះ របស់ឈបក្ខ ជៃ ៖ ________________________________________________________________________
អាសយដ្ឋាៃអ៊ីមែល របស់ឈបក្ខ ជៃ ៖ _____________________________________________________________
អាសយដ្ឋាៃ របស់ឈបក្ខ ជៃ ៖ ___________________________________________________________________
ខ្ញុំដាក់ ពាកយស្ន ើ្ុំជុំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះ កនញងកម្ម វ ិធីជុំនួយថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទ ះ គ្រាមានអា្នន ឡ
ុ ងប ៊ិច ឈដ្ឋយសារខ្ញំគ្មមៃ ឯក្សារ
ែួ យ ឬ ឈ្រើៃ តាែការត្ែូវ ខ្ញំសូែដ្ឋក្់ជូៃ ឈសរក្ត ៊ីបញ្ជាក្់ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរឈៃោះ ជំៃួស វ ិញ ។

→ ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ សូ ែឈ្បើ្ាស់ ទ្ែង់មបបបទឈសរក្ត ៊ីបញ្ជាក្់ឈៃោះ ្បសិៃឈបើឈលាក្អន ក្គ្មមៃ ឯក្សារឈសរក្ត ៊ីមលែ ង អំព៊ី
នលែ ឈ្ន ួលផ្ទ ោះ, វវ ិក្យ យប្ត មែលែិៃទាៃ់ទូទាត់ ព៊ីែៃែក្ ៃិង/ឬ ឈសរក្ត ៊ីជូៃែំណង
ឹ អំព៊ីការបឈណតញឈរញ ។ ជាការ្ប
ឈសើរបំផ្ត ឈបើមាៃការឈរៀបរំជាឯក្សារ ។ សូ ែគូ សសញ្ជា ឈលើ្បអប់ខាងឈ្កាែឈៃោះ ស្មាប់រំណរ មែលឈលាក្អន ក្ឈ្វ ើ
ការបញ្ជាក្់ ។ សូ ែភ្ជាប់ ឯក្សារ ឬព័ត៌មាៃ បមៃែ ែឈទៀត ្បសិៃឈបើមាៃ (ែូ រជា រ ូបលត ្បសិៃឈបើរស់ឈៅ ក្នញងសាែៃភ្ជព
គ្មមៃសវតែ ិភ្ជព ឬ ែិៃអំឈោយផ្លលអ រំឈ ោះសខភ្ជព) ។
ព័ត៌មាន អំពីនលៃឈ្ន ួលផ្ទះ និងនលៃសេវាទ្រទ្រង់ជីវភាព (Utility) ដែលមិនទាន់រូទាត់ ពីមុនមក្ / អសេេរភាព
ដផ្ែក្លំសៅដ្ឋាន
ខ្ញំសូែបញ្ជាក្់ថា ខាងឈ្កាែឈៃោះ ពិតជាបញ្ា ៊ីរាយបញ្ជាក្់ ឈពញឈលញ ៃិង្តឹែ្តូវ នៃព័ត៌មាៃ អំព៊ីនលែឈ្ន ួលផ្ទោះ ៃិងនលែ ឈសវា
្ទ្ទង់ជ៊ីវភ្ជព មែលែិៃទាៃ់ទូទាត់ ព៊ីែៃែក្ របស់ខ្ញំ ្ាក្ែមែៃ ។ ឈលើសព៊ីឈៃោះឈៅឈទៀត ខ្ញំសូែបញ្ជាក្់ថា សមាជិក្
មានក្់ ឬ ឈ្រើៃនក្់ របស់្គួ សារខ្ញំ ក្ំពង្បឈ្ែៃឹងហាៃិភ័យ នៃការអត់ទ៊ីលំឈៅ ឬ អឈសែ រភ្ជព មផ្ន ក្លំឈៅដ្ឋាៃ ។
ឈ្ន ួលផ្ទោះ ឬ
ឈសវា្ទ្ទង់ជ៊ីវភ្ជព
(Utility)

ឈ្មោះ របស់មាាស់ែ៊ី-ផ្ទ ោះ
ឬ្ក្ ុែហៃឈសវា្ទ្ទង់ជ៊ីវភ្ជព

កាលបរ ិឈរេ ទ្តូវបង់

ទឹក្្ាក្់្តូវបង់
ឈៅកាលបរ ិឈរេ ទក្ំណត់ឈលើក្ែៃ

ព័ត៌មាន អំពីការជួល / ផ្លបះបពាល់ពី COVID-19 / មិនជាន់គ្នែ ជាមួ យជំនួយសផ្េងសរៀត
ខ្ស
ញំ ូ ែបញ្ជាក្់ថា ៖
• ព័ត៌មាៃ អំព៊ីការជួ ល មែលខ្ញំាៃដ្ឋក្់ជូៃឈៃោះ រ ួែទា ំង អាសយដ្ឋាៃរបស់ខ្ញំ នលែឈ្ន ួលផ្ទ ោះ ៃិងព័ត៌មាៃ អំព៊ីមាាស់ែ៊ី-ផ្ទ ោះ
គឺពិតជា្តឹែ្តូវ ។
• សមាជិក្ មានក្់ ឬឈ្រើៃនក្់ របស់្គួ សារខ្ញំ ាៃជួ ប្បទោះបញ្ជារំណូលធ្លែក្់រោះ នលែ រំោយបងគ រឈ ើងជាសារវ ័ៃត ឬ
ាៃជួ ប្បទោះការលំាក្់ មផ្ន ក្ហិរញ្ា វតថញឈផ្សងឈទៀត បោ
ត លែក្ព៊ីផ្លជោះ ឈដ្ឋយផ្ទទល់ ឬ ឈដ្ឋយ្បឈោល នៃការឆ្ែ ង
រាលដ្ឋល COVID–19 ជាសាក្ល ។
• ្គួ សាររបស់ខ្ញំែិៃាៃឈ្បើ ជំៃួយមែលមាៃផ្តល់ែូលៃិ្ិព៊ីរដ្ឋាភិាល ឈផ្សងឈទៀត ស្មាប់សឈរ្គោះបញ្ជានលែឈ្ន ួលផ្ទ ោះ
មែលមាៃបញ្ជាក្់ ឈៅក្នញង ក្យឈសន ើសំឈៃោះឈទ ។
ខ្ញំសូែ្បកាស ឈៅរំឈ ោះែខរាប់ឈទាសទណឌ ឈលើការមក្ែ ងបៃែ ំថា ព័ត៌មាៃ មែលមាៃផ្ត ល់ជូៃឈៃោះ គឺពិតជា្តឹែ្តូវ
្ាក្ែមែៃ ។ ខ្ញំទទួ លសាគល់ថា ការផ្ត លកា
់ រអោះអាងែិៃពិត គឺជាអំឈពើមក្ែ ងបៃែ ំ ៃិងថា អំឈពើមក្ែ ងបៃែ ំឈៃោះ ៃឹង្តូវជាប់
ឈទាស តាែទែង ៃ់រាប់ក្ំណត់ ឈហើយអារឈ្វ ើឱ្យខ្ញា
ំ ត់បង់គណវឌ្ឍៃ៍ មលងទទួ លាៃ ជំៃួយ ព៊ីក្ែម វ ិ្៊ីនន ។

→ ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ សូ ែបៃត ឈៅែខ ឈហើយរោះហតែ ឈលខា ឈៅទំព័រ ទ៊ី 2។
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បានចុះហតេ សលខា ៖
ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ អន ក្ដ្ឋក្់

ក្យ (អន ក្ជួ ល) ្តូវរោះហតែ ឈលខា ឈហើយបំឈពញមផ្ន ក្ខាងឈ្កាែឈៃោះ ។

______________________________________________________________________________________________________________________
ហតែ ឈលខា របស់អនក្ដ្ឋក្់ ក្យ

________________________________________________________________________________________
ឈ្មោះ របស់អនក្ដ្ឋក្់

ក្យ

______________________________________________________________________________________________________________________
កាលបរ ិឈរេ ទ

ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ បមៃែ ែជាែួ យអន ក្ដ្ឋក្់ ក្យ បគគ លឈផ្សងឈទៀត មែលមាៃរំឈណោះែឹង អារឈ្វ ើការបញ្ជាក្់ អំព៊ីរំណរ ែួ យ
ឬ ឈ្រើៃជាងឈៃោះ ែូ រមាៃបញ្ជាក្់ខាងឈលើឈៃោះ តាងនែឱ្យអន ក្ដ្ឋក្់ ក្យ ឈដ្ឋយរោះហតែ ឈលខា ៃិងបំឈពញមផ្ន ក្ខាង
ឈ្កាែឈៃោះ ។ សូ ែភ្ជាប់ ទំព័របមៃែ ែ ្បសិៃឈបើចំារ់ ។
រំនាក្់រំនង ជាមួ យអែ ក្ដ្ឋក្់ពាក្យ ៖
 មាាស់ែ៊ី-ផ្ទោះ
 ៃិឈោជក្
 ែរៃត ៊ីកាៃ់ក្រណ៊ី

 ទ៊ីភ្ជនក្់្ររដ្ឋាភិាល

 អងគ ការែិៃរក្្ាក្់រំឈណញ

______________________________________________________________________________________________________________________
ហតែ ឈលខា

________________________________________________________________________________________
ឈ្មោះ

________________________________________________________

______________________________

________________________________________________________

______________________________

ឈ្មោះ្គឹោះសាែៃ (្បសិៃឈបើមាៃ)
អាសយដ្ឋាៃអ៊ីមែល

ឈលខទូ រសពទ

កាលបរ ិឈរេ ទ

ឈ ឈែើែប៊ីែ្ឈ ើៃ្វ ំព័ត៌មាៃែឈៃោះ ក្្ ៃងទែ្ង់ែឈសង ឬែ្ឈ ើៃ្វ ំតាមាយររ មែយោែ្ ួយវ ្ូមាទក្្ ់ទងនយកា
ឋ ា ៃ ដ្ឋវក្្មអភិវឌ្ឍៃ៍
តា្ែយៈ longbeach.gov/lbds ៃិងតាឈែេ ខទូ រ្ ័ពទ ៥៦២.៥៧០.៣៨០៧ ។ ក្្ ំណត់ៃៃការែ្ឈ ើៃ្វ ំ ោ៉ាងតិរប៊ីៃនង
ក្្ ៃងៃនងែ្ឈ ើវការ ែវឈ ើែប៊ីធ្លនថា អារទទួ ឈ ាៃៃូ វអ៊ីវៗែវឈ មាៃ។ ការទាក្្ ់ទង ៃឹងែតវែ្
ញ ឈ ើវែវឈ ើង ែ
ឈ ើែប៊ីែ្ឈ ើលយតប្ ំណូ ែព រទា ំងឡាយ តាមាយរជូ ៃវ ំណឹ ងខ៊ីលៗជាែ្ ៃ។
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